
se eu estiver 
com sintomas
de

O QUE FAZER

sintomas do
coronavírus?

Quais os 

febre

CORONAVÍRUS
?

Mantenha-se informado e atento 
às medidas básicas para sua 
segurança e da sua família. Ajude 
sempre a informar outras pessoas 
e a tranquilizá-las sobre o assunto.

Quais os 1
Os sintomas clínicos de pacientes 
suspeitos de coronavírus são 
muito parecidos com os de 
uma gripe comum:

tosse (geralmente seca)

dificuldade para respirar

CORONAVÍRUS



do
para 

ou
coronavírus gripe

resfriado?

Qual a diferença
coronavírus
Qual a diferença2

transmitido?
Como o vírus éComo o vírus é3

Sintomas Coronavírus Resfriado Gripe

Comum Raro Comum

Comum (Seca) Suave Comum (Seca)

Não Comum Não

Às vezes Comum Comum

Raro Comum Às vezes

Às vezes Comum Às vezes

Raro Não Às vezes em crianças

Às vezes Raro Comum

Comum Não Não

Às vezes Às vezes Comum

Febre

Tosse

Espirros

Dores no corpo

Coriza ou nariz 
entupido

Dor de garganta

Diarreia

Dor de cabeça

Falta de ar

Fadiga

O período médio de 
incubação por 
coronavírus é de 5 
dias, com intervalos 
que chegam a 12 dias, 
período em que os 
primeiros sintomas 
levam para aparecer 
desde a infecção.saliva espirro tosse aperto de mão 

ou objetos 
contaminados



se é coronavírus?
Como saber Como saber 4

se estiver em alguma
das situações acima?

O que fazerO que fazer5

No momento, há possíveis situações que permitem
suspeitar da contaminação por coronavírus:

SITUAÇÃO 1

Esteve em algum
país no exterior nos

últimos 14 dias.

Fonte: Ministério da Saúde

SITUAÇÃO 2

Teve contato com caso 
suspeito/confirmado para o 
coronavírus nos últimos 14 

dias, antes do aparecimento 
dos sinais ou sintomas.

A orientação é procurar um pronto-socorro mais próximo 
a você, dentro da Rede Credenciada da Faceb. Se possível, 
deslocar utilizando máscara e evitar transporte público. 

Mas, caso não esteja em nenhuma das situações acima, 
procure seu médico. Evite ir ao pronto-socorro se você 
não é um caso suspeito de coronavírus.

Mantenha as condutas de precaução e prevenção, 
praticando a etiqueta respiratória.

E se eu estiver com sintomas?
Pessoas que não tiveram contato com casos suspeitos ou que 
não voltaram de países em epidemia e que apresentem 
quadros leves de tosse, febre baixa e coriza podem priorizar o 
repouso domiciliar. Caso o quadro evolua para sintomas mais 
graves ou falta de ar progressiva, aí sim é indicado procurar um 
pronto-socorro.



Qual a etiqueta

unidade específica para
atendimento em Brasília?

Tem algumaTem alguma6

respiratória?

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou 
utilizar álcool em gel.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos 
não higienizadas.

Evitar contato com pessoas que apresentam sintomas 
de infecção respiratória.

Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo 
quando espirrar e tossir, evitando usar as mãos.

Usar lenço descartável para higiene do nariz e secreções.

Os prontos-socorros são as 
unidades mais adequadas 
para este atendimento. Basta 
procurar uma unidade mais 
próxima.

Pesquise a rede credenciada 
Faceb pelo aplicativo Faceb 
Saúde ou pelo link: 
https://bit.ly/2WB0uSn



para confirmação?
E o exameE o exame7

Exame Prestador Localidade Valor

4.03.14.61-8 - CORONAVÍRUS
COVID-19, PESQUISA POR
MÉTODO MOLECULAR

Hospital Santa Helena SHLN 716 CONJUNTO D – ASA
NORTE R$210,00

Hospital Santa Marta QSE 11 AREA ESPECIAL –
TAGUATINGA SUL R$240,00

Hospital Maria Auxiliadora AREA ESPECIAL 16 LADO
OESTE – GAMA R$280,00

Hospital Prontonorte SHLN 516 CONJ. G LOTE 07 –
ASA NORTE R$280,00

Hospital Santa Lúcia SHLS 716 BLOCO C – ASA SUL R$280,00
Hospital Daher SHIS QI 7 CONJ F – LAGO SUL R$350,00
Hospital Alvorada de Brasília SEPS 710/910 – ASA SUL R$350,00

Como é o exame?
Para os casos suspeitos, após 
avaliação médica, será 
coletado o material para 
confirmação diagnóstica. Não 
se trata de uma coleta de 
sangue e sim de materiais 
respiratórios.

Lembramos que você deve procurar o pronto-socorro dos hospitais 
apenas quando estiver com sintomas mais graves ou em caso de 
contato com casos suspeitos e/ou viagem recente ao exterior. Se 
necessário, o exame para Covid-19 será realizado no laboratório do 
pronto-socorro do hospital (da Rede Credenciada que você estiver). 
Confira abaixo os hospitais que realizam o exame e o valor cobrado 
(apenas nesses laboratórios o exame é realizado). Dessa forma, você 
pode comparar os preços e escolher o melhor local para ir. 

Não se esqueça! O valor da tabela é o preço total do exame, a sua 
coparticipação nesse valor varia de acordo com o seu plano de saúde.  



Doutor + SaúdeUtilize o 8
Tem dúvidas 
sobre seus 
sintomas?

Ligue para o Doutor+Saúde 
antes de ir ao pronto-socorro
e receba orientações médicas 
gratuitas sobre a sua saúde.

Quem pode
utilizar?

0800 642 1202
24 horas, 7 dias por semana

O serviço é disponível para todos 
os beneficiários dos planos de 
saúde CEB/Faceb, no DF e 
Entorno. Em qualquer situação 
de urgência ou emergência, 
você pode ligar e receber 
orientação e atendimento 
médico gratuitos.

usar máscaras?
Quem deveQuem deve9

As máscaras só são efetivas se associadas à lavagem frequente das mãos ou 
uso do álcool em gel. Após o uso, descarte-a em local adequado.

Pessoas com sintomas respiratórios, como tosse, espirros ou 
dificuldade de respirar, mesmo quando procuram atendimento 
médico, de forma a proteger as pessoas ao seu redor.

Pessoas que prestam atendimento a pessoas com confirmação ou 
suspeita de coronavírus.

Profissionais de saúde.



10 coronavírus?
Existe vacina 

contra o

Ainda não há vacina contra o 
coronavírus. Mas é importante 
manter os cuidados de prevenção 
contra a gripe, pois facilita e acelera o 
diagnóstico para coronavírus e evita 
que o sistema de saúde fique 
sobrecarregado.

Importante: o Ministério da Saúde já 
informou que vai antecipar a 
distribuição da vacina contra gripe 
para o mês de março.

A Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Gripe 
começa no dia 23 de março 
somente para idosos e 
trabalhadores da área de 
saúde, que atuam na linha 
de frente do atendimento à 
população. A partir do dia 16 
de abril outros grupos serão 
imunizados.
Fonte: Ministério da Saúde

Fique atento e proteja-se. 
Cuide de você e dos outros!



Coronavírus SUS

Em caso de outras
dúvidas, acesse sites

confiáveis ou o aplicativo
do Ministério da Saúde

Disponível para Android e iOS


